Додаток 8
до Порядку (в редакції посіанови
Кабінету Мінісфів України віл 7 дк>того 2018 р N 48)

матеріально-технічної бази роботодавця
вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
ВІДПОВІДНОСТІ

Відомості про роботодавця:

пп «мом»
найменування юридичної особи

21027, м.Вінниця. вул. Келепька. буд. 59. кв. 72 (офіс)
місце ЇЇ державної реєстрації.

код ЄДРПОУ 41214186.
код платника податків згідно з ЄДРПОУ

КВЕД; 43.99 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.;
43.29 - Інші будівельно-монтажні роботи;
43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондицінування;
43.21 - Електромонтажні роботи;
код виду діяльності згідно з КВЕД,

Шпікліпний Анатолій ХристоФорович
прізвище, ім’я та по батькові керівника;

тел. 1+38067

. е-шаіі; тот2017@икг.пе1

номер телефону, телефаксу, адреса електронної пошти;

Роботи ВИКОНУЮТЬСЯ на території замовників.
місце (адреса) виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устаковання підвищеної небезпеки)

Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно
відшкодування наслідків можливої шкоди - відсутній.
Добровільний аудит з охорони праці не проводився.
Я, Шпіклірний Анатолій Христофорович, цією декларацією підтверджую відповідність
матеріально-технічної бази та умов праці вимогам законодавства з питань охорони праці
під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування)
таких машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки:
- роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра.
Кількість робочих місць - 11, в тому числі на яких існує підвищений ризик
виникнення травм -3:
- столяр-покрівельник -З робочих місця (Злюдини).
Інші відомості:
Відповідно до чинного законодавства загальна відповідальність за станом
охорони праці на підприємстві покладено на директора - Шпіклірного Анатолія
Христофоровича.

ов

■//

лпідприємстві розроблені та затверджені:
Положення:
«Положення про службу охорони праці», «Положення про порядок проведення навчання
та перевірку знань з питань охорони праці працівників підприємства» (Наказ № 5в від
04.. 12.2017р.).
Інструкції з охороні праці по професіям та видах робіт:
«Інструкція №2 для покрівельника», «Інструкція № 2а для покрівельника рулонних та
штучних покрівель», «Інструкція № 22 для жерстяника», «Інструкція № 12 для столяра»,
«Інструкція № 41 при роботах із застосування переносних драбин та драбинок»,
«Інструкція № 40 під час робіт із застосуванням риштувань та помостів», «Інструкція № 36
з охорони праці під час робіт з ручними інструментами та пристроями» ( Наказ № 9в від
04.12.2017р.).
На підприємстві відповідно до Наказу № їв від 04.12.2017 року створена постійно
діюча атестаційна комісія з перевірки знань, з питань охорони праці. Члени комісії
пройшли навчання та перевірку знань відповідних Правил по охороні праці та мають
посвідчення про перевірку знань.
№
п\п

Прізвище та імя по
батькові

Посада

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці

Місце проведення
навчання

1

Шпіклірний Анатолій
Христофорович

Директор

№666/17-17
Від 20.12.2017р.

Учбово-виробничий
комбінат «Символ»

2

Безносюк Микола
Сергійович

Виконроб

№666/19-17
Від 20.12.2017 р.

Учбово-виробничий
комбінат «Символ»

На підприємстві відповідно до Наказу № 5в від 04.12.2017 року затверджено та
введено у дію «Положення про порядок проведення навчання, перевірки знань та
інструктажів з питань охорони праці».
Відповідальним за проведення навчання і перевірку знань з питань охорони праці
призначено виконроба - Безносюка Миколу Сергійовича (Наказ № 1в від 04.12.2017р.)
З працівниками проводяться інструктажі з охорони праці у відповідності до вимог
чинного законодавства. В наявності є «Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань
охорони праці» та «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому
місці».
Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою пройшли спеціальне
навчання із НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на
висоті» та НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями»
в спеціалізованому навчальному закладі.
№

п\п

Прізвище та імя по
батькові

Посада

№ посвідчення, дата
навчання з охорони
праці

Місце проведення
навчання

1

Дубов Олександр
Михайлович

Столяр-покрівельник

№667/19-17
Від 20.12.2017р.

Учбово-виробничий
комбінат «Символ»

2

Крищук Олег
Володимирович

Столяр-покрівельник

№667/18-17
Від 20.12.2017 р.

Учбово-виробничий
комбінат «Символ»

1

Скрипай Віктор
Володимирович

Столяр-покрівельник

№667/16-17
Від 20.12.2017р.

Учбово-виробничий
комбінат «Символ»

Всі працівники пройшли ічедичне обстеження (Заключний Акт від 26.03.2018р.
Вінницького обласного клінічного госпіталя ветеранів війни, зареєстрований в
Управлінні Держпраці у Вінницькій області).
Для виконання робіт застосовуються:
Протокол
випробування,огляду

Випробування,
огляди (дата)

Драбина
склопластикова
розсувна ЛСПР-5-000

№ 1 від 17.01.2018р.

17.01.2018р.

Запобіжний пояс 4ПБ

№ 2 від 17.01.2018р

17.01.2018р.

3

Запобіжний пояс 4ПБ

№ 2 від 17.01.2018р

17.01.2018р.

4

Запобіжний пояс 4ПБ

№ 2 від 17.01.2018р

17.01.2018р.

№

Найменування

п\п
1

Кількість

На підприємстві є документація (паспорти, керівництво по експлуатації) на обладнання яке
використовується.
На підприємстві існує необхідна нормативно-правова база
методичне забезпечення;

та навчально-

1. Закон України «Про охорону праці»
2. НПАОП 0.00-4.15-98 «Типове положення про розробку інструкцій з охорони праці»
3. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони прані»
4. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання та перевірку знань, і
питань охорони праці».
5. НПАОП 0.00-1.15-07 «Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті».
6. Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження порядку видачі дозволів на виконання
робі із підвищеної небезпеки та на експлуатацію ( застосування) машин,механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки»
7. НПАОП 0.00-1.71-13 «Правила безпечної роботи з інструментами та пристроями».

